Hur får man tag i uppfödare?
Det finns flera vägar att gå för att få tag på seriös uppfödare till den hund man har tänkt sig.
En del bra, några mindre bra.
En god regel är att undvika annonser i dagspressen och andra fora som inte är direkt
hundorienterade. De uppfödare som behöver begagna sig av dessa har sällan någon
efterfrågan på sina valpar, vilket kan bero på att det är en ovanlig ras, men det kan också
vara för att uppfödaren inte har möjlighet att använda sig av de gängse kanalerna, t. ex
rasklubbens valpförmedling beroende på att föräldradjurens bristande meriter.
En hund får inte vara ett impulsköp. Samma omsorg som man lägger på att välja rätt ras ska
man lägga på att hitta rätt uppfödare. Anledningen till detta är att hundköpet kommer att bli
så mycket mer lyckat om man har förtroende för den uppfödare som man köper valp av. Man
vill känna att man kan ringa och ställa frågor, samt att förutsättningarna är större att valpen
är frisk och trevlig från en bra uppfödare. Alla som har registrerat kennelnamn är tyvärr inte
seriösa, även om chansen är större inom den här kategorin.
Se det som ett långvarigt researcharbete, poängen är att ta reda på så mycket som möjligt.
Fundera också vilken relation du vill ha till den uppfödare du köper hund av. En del
uppfödare resonerar att ”sålt är sålt” och vill inte ha så mycket mer att göra med sina
valpköpare. Andra tar ett livslångt ansvar för de hundar de har fött upp. Den senare kategorin
brukar vara kunniga människor som ställer upp och svarar på frågor.
Har man alltför bråttom, eller om man är låst vid att man bara kan ta emot en valp under en
begränsad period minskar naturligtvis förutsättningarna för ett lyckat hundköp.

Gå med i rasklubben
Gå med i rasklubben för den ras du är intresserad av. Då får du hem klubbtidningen och kan
få en del information om de aktiva uppfödare som finns. Titta inte bara efter dem som vinner
mycket på utställning, utan försök få en känsla för kennlarnas inställning till den ras de föder
upp, och till sina valpköpare.
Du får också reda på vilka lokala arrangemang som anordnas. Gå på dem om du har
möjlighet och ställ frågor och känn av stämningen.
Valpförmedlare
Varje rasklubb har en valpförmedlare. De har koll på vilka aktuella kullar som finns eller är på
gång, och de förmedlar bara de valpar som uppfyller rasklubbens krav på valpförmedling.
Detta räcker emellertid sällan för att resultatet ska bli riktigt lyckat.

Leta efter information på internet
Många uppfödare har hemsidor på internet. Sök på någon av de stora sökmotorerna, t.ex.
www.google.com så får du en hel del träffar. Ta dig tid att titta på många kennelhemsidor,
känn efter om de ger ”rätt budskap”, om du får förtroende för verksamheten.
Sortera grovt, ha ett par uppfödare kvar på din lista. Kontakta dem via telefon eller e-post,
och se vilket bemötande du får.

Hund för särskilt syfte
Många köper hund för ett alldeles särskilt ändamål utöver sällskap. Låt oss för enkelhetens
skull säga att man vill ha en stående fågelhund. Till att börja med måste man bestämma
vilken ras man vill ha, men för att förenkla ytterligare säger vi att man har bestämt sig för en
vorsteh. Förutom att göra allt det ovanstående bör man studera jaktprovsresultat. Man
kommer alltid att springa på människor som säger att jakt är en sak, jaktprov en annan. Dem
ska du inte lyssna på. Att en avelslik vid första kullen inte hunnit bli så meriterad ska man

inte fästa så stort avseende vid, men då ska man titta på vad hennes föräldrar har
åstadkommit. Ett gott råd är överhuvudtaget att undersöka hur det står till med
jaktprovsresultaten några generationer bakåt. Kan du inte själv bedöma värdet av jaktproven,
dra dig inte för att prata med någon som kan.
Samma förhållande gäller inom alla jaktliga varianter, så även inom bruksgrenarna.

Hälsa på
Ring runt och be att få hälsa på. Gör inte misstaget att komma oanmäld. Lika lite som du
själv vill ha gäster utan att vara förberedd vill man det på kennlarna. Det är även ett hem, och
det skall man respektera.
Undvik att hälsa på uppfödare där du från början inte tror att du kommer att köpa hund. Det
skapar bara irritation, hundfolk är ett upptaget folk, men tar sig gärna tid för valpköpare under
förutsättning att de är seriöst intresserade.
Däremot kan det ju under ett besök kännas att det kanske inte är rätt ställe för dig att köpa
hund, det är en annan sak.
Ställ frågor
Gör en lista på viktiga frågor, gör en bedömning av svaren du får om du får förtroende för
den här uppfödaren.
Fråga gärna varför de har parat sin tik med just den här hanen. Är enda anledningen att de
råkar äga hanen själva är risken att kunskaperna hos den här uppfödaren är begränsade
ganska stor. Syftet med varje avelskombination måste vara att den kan tillföra rasen något
positivt, inte bara tikägarens plånbok. Man kan visst det använda sin egen hane, men bara
om det finns en god anledning. Det här är en fråga som brukar kunna avslöja de värsta
lycksökarna inom hundbranschen, därför är det mycket viktigt att man ställer den.
Fråga om de har tidigare valpköpare som ni kan få prata med. En seriös uppfödare har inga
problem att lämna referenser.
Svara på frågor
En uppfödare bör ställa en hel del frågor till presumtiva valpköpare för att man över huvud
taget skall kunna bli aktuell. Görs inte det, tacka för dig, ring någon annan.
Den uppfödare som inte är rädd om sina valpar och inte bryr sig om var de hamnar är heller
ingen vars verksamhet man ska gynna.
De bör ta reda på var hunden ska vara när familjen är på arbetet. De ska ta reda på vem
som har huvudansvaret för hunden, eftersom detta aldrig får vara ett barn. De måste också
ta reda på vad man ska ha hunden till om det handlar om en hund av arbetande ras.
Om dessa frågor inte ställs av uppfödaren vid något tillfälle innan man har bestämt sig kan
man inte betrakta verksamheten som seriös.
När man hittat rätt
När man hittat den uppfödare som man känner att man får helt rätt relation till, och som man
vill beställa valp av är det bara att vänta. Eftersom man är ute i god tid har man ingen
brådska, utan kan vänta på att man får en valp just härifrån.
Naturligtvis är det en uppfödare som skriver ett ordentligt köpeavtal, bjuder på ett års
medlemskap i rasklubben samt lämnar med skötselråd. Valpen ska vara ID-märkt,
registrerad i kennelklubben, vaccinerad samt veterinärbesiktigad högst sju dagar före
leverans.
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